
 

1 
 

 

 

 

 

PYLON S.A. 
 

 

Raport miesięczny  

za okres 

1 kwietnia 2016 – 30 kwietnia 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. Spis treści 

2. Informacje podstawowe...............................................................................................................................3 

3. Informacje na temat  zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie 

objętym raportem..........................................................................................................................................3 

4. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 

ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta...................................................................................................................................4 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem............................................................................................................................4 

6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem.........................................................................................................................4 

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego...............................................................................................................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. Informacje podstawowe 
 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

 sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych: 

http://www.pylonaudio.pl/diamond-28-pylon-audio; 

 obudów do głośników; 

Ponadto, Spółka posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - producent przetworników elektroakustycznych 

sygnowanych marką Pylon Audio. 

 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz ułatwienia potencjalnym 

odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje sprzęt 

elektroakustyczny poprzez: 

1. współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych 

przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:  

http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic 

2. własny sklep internetowy: 

http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line 

3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym) 

 

3. Informacje na temat  zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały 

miejsce w okresie objętym raportem 

 

Najważniejsze zdarzenia produktowe 

 
 

Lp. Zdarzenie Data publikacji Link do szerszej informacji 

1 Portal Stereo i Kolorowo: recenzja 

kolumn Opal 23  

7 kwietnia 2016 http://stereoikolorowo.blo

gspot.com/2016/04/kolum

ny-podogowe-pylon-opal-

23_5.html 
2 Premiera kolumn Opal 20 13 kwietnia http://www.pylonaudio.pl/

opal-20-pylon-audio 
3. Portal Stereolife.pl: recenzja Diamond 

25 

19 kwietnia 2016 https://stereolife.pl/archiw

um/testy-lista/2571-pylon-

audio-diamond-25 
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4. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta 
 

W ocenie Zarządu Emitenta, stale prowadzone działania marketingowe, zwiększenie asortymentu 

skutkuje zwiększeniem rozpoznawalności marki Pylon Audio. 

 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem 

 

 

6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem 
 

Brak nowych zdarzeń 

 

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego 

 

1. Raport miesięczny za maj 2016 zostanie opublikowany 16 maja 2016 roku; 

 

Mateusz Jujka 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 13/2016 14 kwietnia 2016 Incydentalne naruszenie 

obowiązków 

informacyjnych 

2 Raport Bieżący nr 14/2016 14 kwietnia 2016 Raport miesięczny za 

miesiąc luty 2016 

3. Raport Bieżący nr 16/2016 14 kwietnia 2016 Raport miesięczny za 

miesiąc luty 2016 


